Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 76 z dnia 15 października 2019 r.
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH
(PLENERÓW)
§1
1. Zasady i tryb odbywania praktyk artystycznych (zwanych dalej plenerami) dla
poszczególnych kierunków, poziomów oraz form studiów ustalają wydziały Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP w Krakowie).
2. Plenery stanowią integralną część programu studiów i podlegają takim samym rygorom jak
inne zajęcia dydaktyczne.
3. Termin realizacji oraz czas trwania pleneru, w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za
jego zaliczenie, określają kierunkowe programy studiów oraz karty przedmiotu.
4. Dziekani przekazują rektorowi uchwalony przez radę wydziału plan plenerów
obowiązujących w danym roku akademickim w terminie do 30 października.
§2
1. Plenery odbywają się w Domu Plenerowym oraz w Domu Pracy Twórczej w Zakopanem.
2. W uzasadnionych przypadkach plenery mogą odbywać się w innym miejscu, pod
warunkiem uzyskania zgody rektora.
§3
1. Plenery prowadzone są przez pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych
delegowanych przez poszczególne wydziały.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych, zapewnienie opieki oraz nadzór nad studentami uczestniczącymi
w plenerze przez cały okres trwania pleneru, a także sprawują nadzór nad organizacją
wystawy poplenerowej, o której mowa w ust. 3.
3. Uczestnicy pleneru na jego zakończenie organizują wystawę prac zrealizowanych w czasie
trwania pleneru. Wystawa odbywa się w pomieszczeniach Domu Pracy Twórczej
w Zakopanem.
4. Plener zalicza pracownik, o którym mowa w ust. 1
§4
1. ASP w Krakowie zapewnia studentom:
1) bezpłatne zakwaterowanie w Domu Plenerowym oraz w Domu Pracy Twórczej
w Zakopanem;
2) dofinansowanie do zakwaterowania w wysokości 15,00 zł w przypadku, gdy plener
realizowany jest w miejscu innym, niż wskazane punkcie 1;

3) zwrot jednokrotnego kosztu przejazdu z miejsca stałego zamieszkania studenta lub
z Krakowa do miejsca odbywania pleneru i z powrotem najtańszym środkiem
komunikacji z uwzględnieniem przysługujących ulg.
2. W przypadku gdy student uczestniczy w plenerze po raz drugi (nadobowiązkowo), ASP
w Krakowie nie pokrywa kosztów, o których mowa w ust. 1.

